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Med årets politiske
program strekker
Karlsøyfestivalen
seg fra fiskeripoli-
tikk, via rusmisbruk,
gjennom Palestina
og Bosnia-Hercego-
vina og til oljesøl.
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– Programmet i år favner over
mange ulike emner. Motstand og
alternativ kultur er ord man kan
bruke om man skal sammenfatte.
Tidligere år har vi hatt spesielle
tema. Det har vi gått bort fra i år, for
vi har så mye ulikt vi ønsker å pre-
sentere, sier Ole Pedersen i Karls-
øyfestivalen.

Det har han rett i. Festivalen vil
vise to filmer, en fra Gaza og en
som omhandler fiskeripolitikk.
Begge filmene er forbundet med

hvert sitt seminar. Fra Gaza ventes
en sterk skildring av livet i kon-
fliktområdet fra bandet Darg Team.
Fiskeridebatten ventes også å ta av.

Bærekraftig fiskeoppdrett
– Vi skal prøve å få i gang en dialog
på hvorvidt det lar seg gjøre å drive
fiskeoppdrett på en bærekraftig
måte, sier Pedersen. 

Representanter fra fiskeribedrif-
tenes egen organisasjon, Natur og
Ungdom, Lerøy Aurora (også festi-
valens samarbeidspartner) og en
fjordfisker skal møtes til debatt.

– Anleggene er for store og har

ikke god nok kontroll på utslippene
og bruk av havressursene. Dette
gjør at det i lengden ikke vil kunne
holde, sier fisker og debattant Tor
Mikkola, som mener oppdrett
skremmer bort fisken.

– Dette blir både en kritisk
gjennomgang av miljøkonse-
kvensene og en dialog rundt bæ-
rekraft og forbedringspotensial,
sier Pedersen.

Nils Christie x2
Nils Christie, anerkjent professor i
kriminologi, kommer til Karlsøya
for å være med på to av de politiske

arrangementene. På et seminar om
hvordan vi møter rusmisbruk har
han med seg eks-misbruker Arild
Knutsen og professorkollega Hed-
da Gjertsen. Seinere lar han sys-
temkritikeren i seg slippe løs i
Karlsøy kirke, til filosofisk reflek-
sjon rundt samfunnsutviklinga i
dag.

Flere seminarer på festivalen:
Oljesøl i regnskog: Hva skjer i
Peru?, Bosnia-Hercegovina, Bo-
ligaksjonen og kampen for Haus-
kvartalet og Konsensus med
Karlsøya, Christiania og Haus-
kvartalet.

Bredt spekter

AKADEMIKER: Nils Christie skal delta på to politiske arrangement. Han
skal holde seminar om rusmisbruk, samt ha filosofiske refleksjoner om
samfunnsutviklinga i Karlsøy kirke. Foto: Presse

– ROMMER MYE: Ole Pedersen i Karlsøyfestivalen sier det politiske programmet i år ikke har en rød tråd, men
rommer svært mye forskjellig – og interessant. Foto: Stein Bjørn

FJORDFISKER: Tor Mikkola skal sammen med tre andre innledere snakke om oppdrettsnæringa i Norge kan bli bærekraftig.  – Oppdretten «skremmer» vekk fisken, og gjør forholdene dårli-
ge for dem som livnærer seg av fisket. Hvis oppdretten skal bli respektert som næring, må denne næringen også respektere fiskenæringen, sier han, og sparker opp til debatt.    Foto: Presse


